
HellermannTyton AB är ett helägt dotterbolag till HellermannTyton koncernen. Koncernen har företag i 34 
länder och omsätter c:a 3,5 miljarder SEK. HellermannTyton AB, med huvudkontor i Järfälla, består av dot-
terbolag i Norge och Ryssland samt filialer i Finland och Danmark. Vårt nordiska centrallager finns i Järfälla. 
Vi är ledande på att organisera kabel och ledning, med produkter och system inom områdena – skydda, 
fästa, märka, bunta och koppla. HellermannTyton är ett tillverkande företag och merparten av våra sålda 
produkter kommer från egna fabriker. Våra kunder är främst tillverkande industri och elgrossister.

IT-Ansvarig
Tjänsten:
Vi söker dig som har goda kunskaper i Lawson M3 och är beredd att tillsammans med vår Operative Chef 
bedriva en målmedveten utveckling av våra arbetsmetoder och affärsprocesser. Vi kör Lawson M3 7.1 Java 
i Windowsmiljö. Applikationen är helt fri från modifieringar och körs i en Multiple Unit Coordination (MUC) 
lösning i fem länder (Norden och Ryssland) med 70-talet användare. Ditt ansvar omfattar all IT-relaterad 
verksamhet i dessa enheter. Driften är outsourcad till en driftpartner belägen i Stockholmsområdet. Alla 
applikationer körs Terminal Services med tunna klienter. Du kommer att vara operativt ansvarig för företa-
gets IT-system inklusive telefoni på nordisk nivå med fokus på att upprätthålla en säker och kostnadseffek-
tiv IT-drift. Du svarar även för upphandling av IT-relaterade tjänster samt inköp av IT-hårdvara/-mjukvara i 
samråd med vår Operative Chef. Då du kommer att vara den på företaget som står för specialistkunskapen 
inom IT ingår även att vara intern IT-support.

Din bakgrund:
Vi ser helst att du innehar följande kompetenser och förmågor:
• Erfarenhet och utbildning i nätverksteknik och administrativa system.
• Dokumenterad erfarenhet av att driva projekt och att arbeta självständigt.
• Drivande i utvecklingsfrågor kombinerat med god problemlösningsförmåga.
• God kunskap om Microsofts olika operativsystem samt kännedom om marknadens utbud
 av företagsrelevant hårdvara.
• Kunskap i Lawson M3 och dess supportsystem som Sales Automation, MEC, Axway B2Bi,
 vanliga EDI standarder som UN/Edifact samt MS Office.
• Då vi är starkt exponerade mot fordonsindustrin är goda kunskaper om Odette meriterande.
• God uttrycksförmåga i svenska och engelska språken, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
• Känsla för ett strukturerat arbetssätt med ett bra ordningssinne.
• Social kompetens med god samarbetsförmåga såväl internt som externt.

Vi erbjuder:
Vi är ett internationellt stabilt företag vilket gör att du även kommer ha nära kontakt med våra kontor inom 
norden och Ryssland. Vad det gäller IT-utvecklings relaterade frågor sker även ett långtgående samarbete 
med England och Tyskland. Vi har ett kvalitativt, konkurrenskraftigt och kundanpassat produktutbud som 
tillsammans med kunnig och arbetsglad personal borgar för fortsatta framgångar inom branschen. Vi erbju-
der både interna och externa utbildningar så att du ska känna höjd kompetensnivå och personlig utveckling 
som ett mervärde i att vara anställd hos HellermannTyton. Arbetsplatsen är belägen i Järfälla.

Närmare information/Ansökan:
I denna rekrytering samarbetar vi med Mannerdahl Rekrytering & Organisationsutveckling AB. Vill du veta 
mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult, Donald Mannerdahl, 08-446 19 60.

Din ansökan med personligt brev och meritförteckning vill vi att du sänder senast den 14/9 per epost till
plats@mannerdahl-rekrytering.se 


